
ROBÓTICA 1
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO NO ARDUINO



O QUE VIMOS AULA PASSADA?



REVISÃO RÁPIDA
➔ Hardware vs Software
➔ Eletricidade básica
➔ Lei de Ohm
➔ Um pouco sobre o Arduino 
➔ Materiais Importantes
➔ Entradas do Arduino



SEM MAIS DELONGAS VAMOS AS 
NOVIDADES!!



PROGRAMAÇÃO COM O ARDUINO
➔ A programação tem como objetivo controlar o hardware;
➔ Algumas linguagens conhecidas são: Java, C, C++, Python, HTML, entre outras;
➔ Utilizaremos um ambiente de desenvolvimento (IDE);



PROGRAMAÇÃO 
COM O 

ARDUINO
UTILIZANDO A IDE 

https://blog.arduino.cc/2016/03/09/arduino-ide-1-6-8-available-for-download/



PROGRAMAÇÃO 
COM O 

ARDUINO
CONFIGURANDO A IDE 

http://blogmasterwalkershop.com.br/embarcados/nodemcu/nodemcu-configurando-a-ide-do-ard
uino/



PROGRAMAÇÃO COM O ARDUINO

➔ Vamos ligar um led do arduino;
➔ Vamos desligar o mesmo led;
➔ Vamos controlar a velocidade com que ele liga/desliga o led.

NOSSO PRIMEIRO PROGRAMA



NOSSO 
PRIMEIRO 
PROGRAMA

FAZENDO LED DO ARDUINO 
PISCAR 

void setup() {

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 

  delay(1000);                      

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   

  delay(1000);                      

}



MAS O QUE CADA COISA 
SIGNIFICA???



CADA PARTE DO PROGRAMA
void setup() { → Função Setup e chave para abrir 

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); → Comando da função

} → Chave para fechar

void loop() { → Função Loop e chave para abrir

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); → Comando da função

  delay(1000);                      → Comando da função

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   → Comando da função

  delay(1000);                      → Comando da função

} → Chave para fechar



CADA PARTE DO PROGRAMA

➔ As funções na programação do arduino são apresentadas da seguinte forma:

FUNÇÕes

tipo função(parâmetros) {

comandos;

}



void setup
void setup()  
{  
  int botao = 2;
  int led_controlado = 13;
  int estado;

  pinMode(led_controlado, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT);
 Serial.begin(9600);
} 



void loop
void loop()  
{

digitalWrite(led_controlado, HIGH); 
delay(1000);                      
digitalWrite(led_controlado, LOW);   
delay(1000);  
if/else ()
{

}
}



CADA PARTE DO PROGRAMA

➔ Variáveis são “caixas” que guardam “frutas” onde cada caixa só pode ter um tipo de fruta   

VARIÁVEIS



CADA PARTE DO PROGRAMA
TIPOS

➔ Tipos são as “frutas” de cada caixa;
➔ Não esquecendo que cada caixa só pode ter um tipo de fruta;
➔ Alguns exemplos de tipos são, inteiro (int), decimal (float), verdadeiro ou falso (bool), 

caractere (char), etc.



CADA PARTE DO PROGRAMA

➔ As chaves na programação em arduino servem para nos indicar onde começa e onde acaba 
alguma função ou instrução.

➔ Chaves podem ser colocadas na mesma linha que a instrução foi dada ou na linha seguinte
➔ Chaves também indicam identação (quantidade de “tabs” necessaria para manter a 

organização do programa)

CHAVES



CADA PARTE DO PROGRAMA
FUNÇÕES

➔ Uma função é um conjunto de comandos que realiza alguma operação em nosso 
programa; 

➔ Funções são chamadas e podem ou não retornar algo;
➔ Funções também podem ter ou não parâmetros;
➔ As chamadas void setup() e void loop() são funções;
➔ Aqui um exemplo de uma função que recebe dois números e retorna a sua soma;

int soma(int numero1, int numero2)

{

int resultado;

resultado = numero1 + numero2;

return(resultado);

}



PROGRAMAÇÃO COM O ARDUINO

➔ Vamos fazer um programa para ligar um led na protoboard;
➔ Vamos fazer ele piscar;
➔ Vamos controlar a frequência com que ele pisca.

agora pra valer!!!



NOSSO PRIMEIRO PROGRAMA
ESQUEMA DA PROTOBOARD



NOSSO 
PRIMEIRO 
PROGRAMA

➔ Baseados no primeiro programa 
feito na aula, pensem em como seria 
o programa para fazer o led na 
protoboard piscar e controlar a 
velocidade que está piscando.AGORA É COM VOCÊS!!! 



NOSSO PRIMEIRO PROGRAMA
COMO DEVE FICAR O CÓDIGO

void setup()

{

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13, LOW);

delay(1000);

}


